Færøernes forunderlige fristelser
25.-31.8.2018
Dette er en tur med 6 rolige nætter på samme hotel, Hotel Hafnia i Tórshavns midte og tæt ved
havnen. Men dagene er fyldt med de fristelser, der hedder oplevelser – og helt ekstraordinært
stiller hotellet et lokale til rådighed, hvor rejsegruppen kan synge, høre fortælling og dyrke
fællesskab. En ny sang om De fortabte spillemænd vil indgå. Programmet ultrakort:
Lørdag den 25. august
Busafgang 05.00 fra Struer mod København. Vi flyver fra Kastrup 12.25. Færøerne 13.40. Bus og
guide henter os. Tur til bygden Gásadalur. Spadseretur. Videre med bussen til Hotel Hafnia.
Indkvartering. Aftensmad.
Søndag den 26. august
Guidet byvandring: den gamle bydel Tinganes, rådhuset, lagtinget, spidsen af næsset, havnen,
historien, domkirken og sandsynligvis gudstjeneste.
Egen frokostpause, 3 timers krydstogt med skonnert. Hestoy eller Nolsoy – vejret bestemmer.
Aftensmad på Restaurant Àarstova. Ganske specielt sted med færøsk mad.
Mandag den 27. august
Historisk museum, de berømte Kirkjubø-stole. Frokost på Nordens hus. Et par timers fritid. Bus til
Kirkjubøur, Olavskirken, Magnuskatedralen, den gamle bondegård Roykstovan. Eftermiddagskaffe
med hjemmebag og småkager. Aftensmad på Hafnia.
Tirsdag den 28. august
Bustur til Vestmanna. 2 timers bådtur til Vestmannaklipperne. Grottesejlads. Madpakker tilbage i
Vesmanna. Fjeldvej med panoramaudsigt.
Aften: fiskebuffet på øverste etage på Hotel Hafnia – også med panoramaudsigt.
Onsdag den 29. august
Fri formiddag med mulighed for besøg i Heinesens Hus. Rundvisning af Heinesens søn.
Andre anbefalede muligheder: butikker i pakhuset Østrøm, kaffehuset, lokale strikvarer, den
gamle boghandel i centrum, kunstmuseet.
Kl. 15.00. Kystvejen, bygder, Saksun, sandbugten, den overrumplende udsigt, den gamle
bondegård Dúvugardar, som er folkemuseum, broen over Atlanten, Gjógv, på Gjáargard: færøsk
aften, buffet med færøsk mad, musik og dans. Tilbage i Tórshavn 23.30.
Torsdag den 30. august
Streymoy, Eysturoy, Skálafjorden, undersøisk tunnel til fiskerihavnen Klaksvig, Christianskirken.
Fuglafjord med frokost, bygden Gøta og kirken med Tróndur Paturssons udsmykning.
Garnbutikken Navia, kaffe i privat hjem med en smukt anlagt have. Aftensmad på Hafnia.
Fredag den 31. august
Morgenmad, fritid, bus fra hotellet kl. 13. Fly fra lufthavnen 16.35. Billund 19.25. Bus til Struer.
Pris pr. person i dobbeltværelse: 12960 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 1780 kr.
Der er 6 ledige pladser.
Ordentlig uddybende information for de nysgerrige
kan fås ved henvendelse til Birthe og Eskild Højgaard
(97871692/51141692)(ebhojgaard@gmail.com), Foreningen Norden, Struer
Estrid og Knud-Anton Hansen (97491601/40328575)(kahansenstruer@gmail.com), Gimsing
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